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Jenny fer  FOUANI f let

S INFONIA VARSOVIA

Sergey  POLYANICHKO dyr ygent

Marcin STA¡CZYK
Muzyka tkana (2013)

Jacques IBERT 
Koncert fletowy (1932-33)

Allegro
Andante
Allegro scherzando

P R Z E R W A

Dym i tr SZOSTAKOWICZ
I Symfonia f-moll op.10 (1923-25)

Allegretto – Allegro non troppo
Allegro 
Lento 
Allegro molto 

prawykonanie kompozycj i  dof inansowano 

ze Êrodków Ministra Kultury i  Dziedzictwa

Narodowego w ramach programu

Kolekcje – Priorytet Zamówienia kompozytorskie

real izowanego przez Instytut Muzyki i  Taƒca

Program - SV promuje...32 str_Layout 1  11/18/13  3:51 PM  Page 3



Marta  KOWALCZYK skrzypce ¿

Mar ia  MACHOWSKA skrzypce

S INFONIA VARSOVIA

Jakub HAUFA dyr ygent  /  skrzypce

sobota 30 l i stopada 2013 godz .180 0

Ork iestra  S in fon ia  Varsov ia
u l .  Grochowska  272
Warszawa

Projekt Sinfonia Varsovia promotorem młodych artystów
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Wydarzenie artystyczne – Priorytet Muzyka
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Pietro Antonio LOCATELLI
Concerto grosso g-moll op.1 nr 12 (1721)
Largo
Allemanda
Sarabanda
Presto
Gavotta

Krzysztof PENDERECKI
Trzy utwory w dawnym stylu
z filmu R´kopis znaleziony w Saragossie (1964)
Aria
Menuetto I
Menuetto II

Johann Sebastian BACH
I Koncert skrzypcowy a-moll BWV 1041(1720)¿
Allegro moderato
Andante
Allegro assai

Edward ELGAR
Serenada e-moll na orkiestr´ smyczkowà op.20 (1892)
Allegro piacevole
Larghetto
Allegretto

Johann Sebastian BACH
Koncert na dwoje skrzypiec d-moll BWV 1043 (1730)
Vivace
Largo ma non tanto
Allegro
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To uta len to wa na i peł na pa sji mło da ar tyst ka, któ ra wy bra ła flet, ja -
ko in stru ment ˝y cia. Od naj młod szych lat wy ka zy wa ła nie zwy kłà wra˝ -
li woÊç i fa scy no wa ła jà mu zy ka.
Jej ro dzin ne mia sto to Pa ry˝, ale to z War sza wà jest zwià za na na
sta łe – tu uczy si´, stu diu je i od no si pierw sze suk ce sy.
W la tach 1999-2011 ucz´sz cza ła do Ze spo łu Paƒ stwo wych Szkół
Mu zycz nych nr 4 im. Ka ro la Szy ma now skie go w War sza wie, w kla -
sie fle tu pro f. An ny Błasz czyk. Od 2011 ro ku stu diu je na Uni wer -
sy te cie Mu zycz nym Fry de ry ka Cho pi na w War sza wie, w kla sie
pro f. El˝ bie ty Ga jew skiej.
Sztu k´ gry na fle cie do sko na li ła na kur sach mi strzow skich u zna nych
fle ci stów: Phi lip pe’a Ber nol da, Da vi da For mi sa no, An dre asa Ad or -
ja na oraz Car ste na Ec ker ta. W 2009 ro ku wy st´ po wa ła z aka de mic -
kà or kie strà sym fo nicz nà w Kok ko li w Fin lan dii, gdzie od by ła sta˝.
Ju˝ w szko le mu zycz nej kon cer to wa ła i uczestniczyła w wie lu kon -
kur sach. Mi mo mło de go wie ku – za le d wie 21 lat – ma bo ga te do -
Êwiad cze nie sce nicz ne. Mło da ar tyst ka wy st´ pu je z kwin te tem d´ -
tym Young Var so via Qu in tet. Ich ostat nie kon cer ty na Roy al Ła zien ki
Fe sti val cie szy ły si´ du ̋ ym za in te re so wa niem pu blicz no Êci. 
Jen ny fer Fo uani kon se kwent nie wzbo ga ca swój re per tu ar. Na fe -
sti wa lu „War szaw ska Je sieƒ” w 2010 ro ku wy ko na ła pre mie ro -
wy utwór Paw ła Soł  ty s ia ka Yet you l ied, da rie ,  wraz z To ma -
szem Strah lem, An drze jem G´b skim, Ar tu rem Pa chlew skim oraz
Ro ber tem Mo raw skim.
Jej za in te re so wa nia wy kra cza jà po za mu zy k´ kla sycz nà – bra ła udział
w 41. Warsz ta tach Jaz zo wych Pu ła wy 2011.
Ta lent Jen ny fer do ce nia nie tyl ko pu blicz noÊç, by ła sty pen dyst kà Mi -
ni stra Kul tu ry (2010/2011). 
Od 2013 ro ku Jen ny fer Fo uani współ pra cu je z Fun da cjà My Way.
Jest lau re at kà wie lu kon kur sów ogól no pol skich i mi´ dzy na ro do wych,
zdo by ła: III miej sce na X Ogól no pol skim Fe sti wa lu Fle to wym w So -
cha cze wie (2011), wy ró˝ nie nie na IV Kon kur sie Fle to wym w So -
snow cu (2011), II miej sce na IX Ogól no pol skim Fe sti wa lu Fle to wym

Jen ny fer FO UANI

S I N F O N I A V A R S O V I A
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w So cha cze wie (2010), Grand Prix oraz I miej sce na Ogól no pol skich
Prze słu cha niach Uczniów Klas In stru men tów D´ tych Drew nia nych
Szkół Mu zycz nych II st. w War sza wie (2010), I miej sce na IV Mi´ -
dzy na ro do wym Kon kur sie Współ cze snej Mu zy ki Dzie ci´ cej i Mło dzie -
˝o wej w Kra ko wie (2010), III miej sce na VIII Pol skim Fe sti wa lu Fle -
to wym w Sie ra dzu (2009), I miej sce na VIII Spo tka niach Mu zycz nych
In stru men tów D´ tych w War sza wie (2008), III miej sce na VII Ogól -
no pol skim Fe sti wa lu Fle to wym w So cha cze wie (2008), III miej sce
na III Ogól no pol skim Kon kur sie Mło dych In stru men ta li stów w Ja Êle
(2008).
Jest rów nie˝ nie zwy kle ak tyw nà ka me ra list kà, jej osià gni´ cia to: wy -
ró˝ nie nie na XXIII Ogól no pol skim Kon kur sie Ze spo łów Ka me ral nych
we Wro cła wiu (2011), II miej sce na VIII Fe sti wa lu Ze spo łów Ka me -
ral nych Szkół Mu zycz nych I i I I stop nia Re gio nu War szaw skie go
(2010), II miej sce za gr´ w trio d´ tym na VII Fe sti wa lu Ze spo łów
Ka me ral nych Szkół Mu zycz nych I i II stop nia Re gio nu w War sza wie
(2009), Dy plom Lau re ata za gr´ w kwin te cie d´ tym na Ma kro re gio -
nal nych Prze słu cha niach Ka me ral nych Ze spo łów In stru men tów D´ -
tych Szkół Mu zycz nych II stop nia, War sza wa (2009), Dy plom Lau -
re ata za gr´ w trio d´ tym pro wa dzo nym na Ma kro re gio nal nych
Prze słu cha niach Ka me ral nych Ze spo łów In stru men tów D´ tych Szkół
Mu zycz nych II stop nia, War sza wa (2009), I miej sce na II Fe sti wa lu
Ze spo łów Ka me ral nych Szkół Mu zycz nych I i II stop nia Re gio nu War -
szaw skie go (2004), II miej sce na II Kon kur sie Du etów Dzie ci´ cych
„Du et ti no”, War sza wa (2004), wy ró˝ nie nie na Ogól no pol skich Prze -
słu cha niach Ze spo łów Ka me ral nych Szkoł Mu zycz nych II stop nia.
Jest lau re at kà Sty pen dium Ar ty stycz ne go imie nia Fran cisz ka Wy -
braƒ czy ka ufun do wa ne go przez Fun da cj´ Sin fo nia Var so via (2011).

J E N  N Y  F E R F O  U A N I
8

Program - SV promuje...32 str_Layout 1  11/18/13  3:51 PM  Page 8



S I N F O N I A V A R S O V I A

9

Ja kub HAU FA
F

O
T

.
 

A
N

 D
R

Z
E

J
 

Â
W

I
E

 T
L

I
K

Program - SV promuje...32 str_Layout 1  11/18/13  3:51 PM  Page 9



Uro dzo ny w Po zna niu, ukoƒ czył z wy ró˝ nie niem Aka de mi´ Mu zycz nà
im. Igna ce go Ja na Pa de rew skie go w Po zna niu w kla sie Ja dwi gi Ka -
li szew skiej (2003). Swo jà gr´ do sko na lił rów nie˝ u Char le sa Tre ge -
ra, Man fre da Sche rze ra, Ma ri ny  Jasz wi li, Krzysz to fa W´ grzy na, Wan -
dy Wił ko mir skiej, To ru Yasu na gi, Ales san dra Cap po ne i Va di ma Re pi na
Był sty pen dy stà Ra dy Mia sta Po zna nia (2001), Mi ni ster stwa Kul -
tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go (2000–2003) oraz lau re atem VI edy -
cji Pro gra mu Sty pen dial ne go Mło da Pol ska (2009). 
Od wrze Ênia 2003 ro ku pra cu je w Aka de mii Mu zycz nej im. Igna ce -
go Ja na Pa de rew skie go w Po zna niu, w lu tym 2013 ro ku uzy skał sto -
pieƒ dok to ra ha bi li to wa ne go sztuk mu zycz nych. 
Brał udział w wie lu kra jo wych i mi´ dzy na ro do wych kon kur sach skrzyp -
co wych, zdo by wa jàc licz ne na gro dy i wy ró˝ nie nia. Do naj wa˝ niej szych
na le ̋ à: II na gro da w Ogól nol no pol skim Kon kur sie Mło dych Skrzyp -
ków im. Sta ni sła wa Ser wa czyƒ skie go w Lu bli nie (1999), II na gro da
w VI Ogól no pol skim Kon kur sie Skrzyp ków im. Zdzi sła wa Jahn ke go
w Po zna niu (1999), wy ró˝ nie nie w XII Mi´ dzy na ro do wym Kon kur sie
Skrzyp co wym im. Hen ry ka Wie niaw skie go w Po zna niu (2001). Współ -
pra co wał ja ko so li sta z tak zna ko mi ty mi ar ty sta mi, jak Krzysz tof Pen -
de rec ki, Ja cek Ka sp szyk, Je rzy Mak sy miuk, Jan Krenz, Grze gorz No -
wak, Je an -Ja cqu es Kan to row, Marc Min kow ski, Ni gel Ken ne dy,
Mi cha el Ny man (mu zy ka do fil mu Je stem) oraz Ja ro sław Âmie ta na,
wy st´ pu jàc w wie lu pre sti ̋ o wych sa lach kon cer to wych, m.in. w Sun -
to ry Hall w To kio, fil har mo niach w Ber li nie, Mo na chium i Ko lo nii, Ge -
wan dhaus w Lip sku, Al te Oper we Frank fur cie, Ton hal le w Dus sel -
dor fie, The atre des Champs -Ely se es i The atre du Cha te let w Pa ry ̋ u,
Con cert ge bo uw w Am ster da mie, Kon zer thaus w Wied niu, Ton hal le
w Zu ry chu, Au di to rio Na cio nal de Mu si ca w Ma dry cie czy Ber wal -
dhal len w Sztok hol mie. W ro li so li sty brał udział rów nie˝ w fe sti wa -
lach La Fol le Jo ur nee, La Ro que d’An the ron i Bal tic Sea Fe sti val.
Od 2003 ro ku jest kon cert mi strzem or kie stry Sin fo nia Var so via,
z któ rà kon cer tu je na ca łym Êwie cie, re ali zu jàc na gra nia pły to we,
ra dio we i te le wi zyj ne. Wie lo krot nie pro wa dził Pol skà Or kie str´ Kame -
ral nà / Sin fo nia Var so via ja ko kon cert mistrz od pul pi tu pod czas kon -

J A  K U B H A U  F A
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cer tów i na graƒ, m.in. z ta ki mi mu zy ka mi, jak Ni gel Ken ne dy, Va dim
Re pin, Al brecht May er, Sir Ja mes Gal way, Ga bor Bol docz ki, Sier giej
Na ka ria kow, Bo rys Be re zow ski, Ryu Go to. W 2006 ro ku zo sta ła wy -
da na przez EMI pły ta DVD Li ve at the Ci ta del le pre zen tu jà ca kon cert
Pol skiej Or kie stry Ka me ral nej w Car cas son ne we Fran cji, na któ rym
Ja kub Hau fa wy stà pił ja ko so li sta, gra jàc z Ni ge lem Ken ne dym Kon -
cert C -dur na dwo je skrzy pie c An to nia Vi val die go. Na gra nie z te -
go kon cer tu by ło wie lo krot nie emi to wa ne przez te le wi zj´ MEZ ZO.
W sierp niu 2006 ro ku wy twór nia Deut sche Gram mo phon opu bli ko -
wa ła pły t´ obo isty Al brech ta May era z Sinfonià Varsovià (w 2007
ro ku rów nie˝ DVD nagrodzone Echo Klassik 2008) pod ty tu łem New
Se asons – Ja kub Hau fa wy stà pił na niej ja ko kon cert mistrz i so li sta.
W mar cu 2012 pod jàł współ pra c´ ja ko kon cert mistrz go Êcin ny z Na -
ro do wà Or kie strà Sym fo nicz nà Pol skie go Ra dia w Ka to wi cach. Je -
sie nià 2012 przy współ pra cy Pro gra mu II Pol skie go Ra dia oraz wy -
twór ni CD Ac cord uka za ła si´ je go pły ta z So na ta mi Straus sa
i Szo sta ko wi cza oraz pre mie ro wym na gra niem Ciac co ny Krzysz to fa
Pen de rec kie go w wer sji na skrzyp ce i al tów k´.
Gra na in stru men cie Ni co la sa Lu po ta z XIX wie ku oraz spe cjal nie zbu -
do wa nych dla nie go skrzyp cach Ste pha na von Ba eh ra (Pa ry˝, 2010).
Smy czek ar ty sty zo stał tak ̋ e je mu bez po Êred nio de dy ko wa ny
i wykonany przez Be no it Rol lan da (Bo ston, 2010).

S I N F O N I A V A R S O V I A
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Na uk´ gry na skrzyp cach roz po cz´ ła w wie ku sied miu lat w ZPSM
im. Gra ̋ y ny Ba ce wicz w Ko sza li nie. Obec nie jest stu dent kà Uni wer -
sy te tu Mu zycz ne go Fry de ry ka Cho pi na w War sza wie i kształ ci si´
w kla sie prof. Ja na Sta nien dy.
W 2008 ro ku wy gra ła pol skie eli mi na cje Kon kur su Eu ro wi zji dla Mło -
dych Mu zy ków i re pre zen to wa ła Pol sk´ na fi na le Eu ro vi sion Young
Mu si cians w Wied niu. Jest lau re at kà wie lu kon kur sów kra jo wych
i mi´ dzy na ro do wych, m. in.: I na gro dy na Ogól no pol skim Kon kur sie
Pa ga ni ni Ju nior Ra dia BIS, I na gro dy na Ogól no pol skim Kon kur sie
Skrzyp co wym na Skrzyp ce So lo im. Ta de usza Wroƒ skie go, I na gro -
dy na Ogól no pol skim Kon kur sie im. Ro dzi ny Gro bl i czów w Kra ko -
wie, I na gro dy oraz spe cjal nej na gro dy Eu ro pe an Union of Mu sic
Com pe ti tions for Youth za naj wi´k szà in dy wi du al noÊç ar ty stycz nà na
Mi´ dzy na ro do wym Kon kur sie Skrzyp co wym w Bled (Sło we nia), I na -
gro dy oraz spe cjal nej na gro dy Eu ro pe an Union of Mu sic Com pe ti -
tions for Youth za naj wi´k szà in dy wi du al noÊç ar ty stycz nà na Kon -
kur sie Mło dych Mu zy ków im. P. Kon jo vi ca w Bel gra dzie, IV na gro dy
na IV Mi´ dzy na ro do wym Kon kur sie im. Ta de usza Wroƒ skie go na
Skrzyp ce So lo, III na gro dy na Mi´ dzy na ro do wym Kon kur sie im. Jo -
han ne sa Brahm sa w Por t schach (Au stria), I na gro dy na Ogól no pol -
skim Kon kur sie Du etów z For te pia nem w War sza wie (wraz z Łu ka -
szem Chrz´sz czy kiem).
Kon cer to wa ła w wie lu kra jach Eu ro py, a po nad to w Chi nach, Ka na dzie
i USA. Wie lo krot nie wy st´ po wa ła z Or kie strà Fil har mo nii Ko sza liƒ -
skiej; kon cer to wa ła tak ̋ e, mi´ dzy in ny mi, z Or kie strà Sym fo nicz nà
Fil har mo nii Na ro do wej (Fe sti wal Cho pin i je go Eu ro pa), Or kie strà
Sin fo nia Var so via, Or kie strà Fil har mo nii Kra kow skiej, Or kie strà Fil -
har mo nii Opol skiej, Or kie strà Fil har mo nii Zie lo no gór skiej, Pol skà Or -
kie strà Ra dio wà, Or kie strà Sym fo nicz nà z Kla gen fur tu, którymi
dyrygowali m.in.: An to ni Wit, Ja cek Ka sp szyk, Ru ben Si lva, Sła wo mir
Chrza now ski, Jan Sta nien da, Łu kasz Bo ro wicz. 
Jest sty pen dyst kà Kra jo we go Fun du szu na Rzecz Dzie ci, Mi ni stra
Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go, pro gra mu sty pen dial ne go Mło da
Pol ska oraz Fun da cji Sin fo nia Var so via.

S I N F O N I A V A R S O V I A
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Jest lau re at kà XIII Mi´ dzy na ro do we go Kon kur su Skrzyp co we go
im. Hen ry ka Wie niaw skie go w Po zna niu (2006) Uro dzo na w w War -
sza wie. Cór ka wy bit ne go pol skie go ak to ra Igna ce go Ma chow skie go
(zm. 2001).
Po sia da im po nu jà cy, jak na swój mło dy wiek, do ro bek ar ty stycz ny.
Kon cer tu je z naj trud niej szym skrzyp co wym re per tu arem we wszyst -
kich kra jach eu ro pej skich a tak ̋ e w USA, Ka na dzie, Ja po nii, Chi nach
i Izra elu. Za gra nicz ne po dró ̋ e kon cer to we roz po czàł wy st´p (1996),
wów czas oÊmio let niej so list ki, dla pa pie ̋ a Ja na Paw ła II w Au li Kle -
men tyƒ skiej Wa ty ka nu. Póê niej mia ły miej sce kon cer ty w tak słyn nych
sa lach jak Car ne gie Hall w No wym Jor ku, Di sney Hall w Los An ge les,
Wiel ka Sa la Kon ser wa to rium im. Pio tra Czaj kow skie go w Mo skwie,
Gros se Sa al w Mo zar teum w Sal zbur gu, Kon ser wa to ria w Ber nie,
Lo zan nie, Ge ne wie, Ba zy lei i Lo car no, Wied niu i Ma dry cie. W Pol sce
gra ła ju˝ z or kie stra mi wi´k szo Êci fil har mo nii, w tym tak ̋ e z Or kie -
strà Fil har mo nii Na ro do wej i Or kie strà Sin fo nia Var so via.
Współ pra co wa ła z wie lo ma wy bit ny mi dy ry gen ta mi – Je rzym Mak -
sy miu kiem, Jac kiem Ka sp szy kiem, Mar kiem Min kow skim, En ri que Ba -
ti zem, Ta de uszem Stru ga łà, Ta de uszem Woj cie chow skim, Woj cie chem
Raj skim, Je rzym Swo bo dà, Łu ka szem Bo ro wi czem, Sau liu sem Son -
dec ki sem, Edu ar dem Schmie de rem, Wol fgan giem Mar sch ne rem, Ni -
ko la iem Dia diu rà, Mi gu elem Go me zem Mar ti ne zem.
Wy st´ po wa ła z naj słyn niej szy mi mu zy ka mi, m.in. Idà Ha en del i Kon -
stan tym An drze jem Kul kà. W du ecie z Va di mem Brod skim, na kon -
cer cie z oka zji Mi´ dzy na ro do we go Dnia Mu zy ki od by wa jà cym si´ w Fil -
har mo nii Na ro do wej (2003), trans mi to wa nym przez TVP, za gra ła
Na var r´ Pa blo Sa ra sa te go. Do ko na ła na graƒ dla te le wi zji pol skiej,
ja poƒ skiej, nie miec kiej, fran cu skiej i szwaj car skiej.
PieÊƒ Rok sa ny Ka ro la Szy ma now skie go w wy ko na niu Ma rii w Cal -
ga ry w Ka na dzie (2003) zo sta ła wy ró˝ nio na i na gra na na pa miàt ko -
wà pły t´ CD The Con se rva to ry of Mo unt Roy al Col le ge. 
Na gra nia skrzy pacz ki zna la zły si´ tak ̋ e na pły tach z Kur sów Mi -
strzow skich w Łaƒ cu cie, z kon cer tów na ˝y wo w kon ser wa to riach
Szwaj ca ri i, na pły cie au tor skiej Bar ba ry Ka szu by, a tak ̋ e na pły -

S I N F O N I A V A R S O V I A
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tach b´ dà cych kro ni kà Mi´ dzy na ro do we go Kon kur su im. Hen ry ka
Wie niaw skie go.
Po twier dze niem jej ta len tu i umie j´t no Êci sà licz ne pierw sze na gro -
dy na ogól no pol skich kon kur sach skrzyp co wych, a tak ̋ e suk ce sy na
kon kur sach mi´ dzy na ro do wych: V na gro da na XIII Mi´ dzy na ro do wym
Kon kur sie im. Hen ry ka Wie niaw skie go w Po zna niu (2006), Na gro da
spe cjal na na Mi´ dzy na ro do wym Kon kur sie im. Le opol da Mo zar ta
w Au gs bur gu (2006), I na gro da na Mi´ dzy na ro do wym Kon kur sie im.
Nic co lo Pa ga ni nie go we Wro cła wiu (2004), III na gro da (naj lep sza
Po lka i naj młod sza uczest nicz ka w gru pie do 25 ro ku ˝y cia) na Mi´ -
dzy na ro do wym Kon kur sie im. Ka ro la Li piƒ skie go i Hen ry ka Wie niaw -
skie go w Lu bli nie (2003).
Ma ria Machowska jest ab sol went kà Uni wer sy te tu Mu zycz ne go Fry -
de ry ka Cho pi na w War sza wie w kla sie prof. Kon stan te go An drze ja
Kul ki, a od ro ku 2012 wy kła dow cà na tej uczel ni.
Pro wa dzi rów nie˝ warsz ta ty dla mło dych skrzyp ków w ra mach pro -
jek tu Aka de mia Sin fo nia Var so via. 
Od lip ca 2008 ro ku jest człon kiem, a od wrze Ênia kon cert mi strzem
Or kie stry Sin fo nia Var so via. W 2007 ro ku zo sta ła wy ró˝ nio na pro -
gra mem sty pen dial nym Mło da Pol ska.
Ma ria Ma chow ska re pre zen to wa na jest przez Im pre sa riat Sto wa -
rzy sze nia im. Lu dwi ga van Beetho ve na.

M A  R I A M A  C H O W  S K A
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Jest dy rek to rem ar ty stycz nym i pierw szym dy ry gen tem Ro syj skiej
Or kie stry Ro gów w Pe ters bur gu.
Uro dził si´ w Ro sto wie nad Do nem, w Ro sji. Ucz´sz czał do szko ły
mu zycz nej dla szcze gól nie uta len to wa nych dzie ci przy kon ser wa to -
rium w Pe ters bur gu w kla sie wal tor ni W. M. Bu ja now skie go. W kon -
ser wa to rium stu dio wał w kla sie A. E. Głu ko wa. Zaj mo wał si´ rów -
nie˝ dy ry gen tu rà ope ro wà i sym fo nicz nà w kla sie pro f. I. A. Mu si na.
W 2003 ro ku zdo był pierw sze miej sce w Mi´ dzy na ro do wym Kon kur -
sie Wal tor ni stów. W tym sa mym ro ku ukoƒ czył rów nie˝ Paƒ stwo wy
In sty tut Te atru i Szko ł´ Te le wi zyj nà w Pe ters bur gu.
Ja ko dy ry gent do sko na lił swo je umie j´t no Êci bio ràc udział w kur sach
mi strzow skich pro wa dzo nych przez prof. A. Polyanichko (Pe ters -
burg, 2005), prof. W. Pon ki na (Mo skwa, 2006), prof. Jor my Pa nu li
(Pe ters burg, 2006) i Ja na La tham -Ke ni ga (Pe ters burg, 2007).
W 2007 ro ku od był sta˝ na wy dzia le dy ry gen tu ry ope ro wej i sym -
fo nicz nej w Paƒ stwo wym Kon ser wa to rium w Pe ters bur gu (kla sa
prof. W. A. Czer nu szen ko, 2007).
Ja ko wal tor ni sta pra co wał z wie lo ma or kie stra mi: Or kie strà Paƒ -
stwo we go Kon ser wa to rium w Pe ters bur gu, Paƒ stwo wà Aka de mic -
kà Or kie strà Sym fo nicz nà w Pe ters bur gu, Or kie strà Ra dia i Te le wi -
zj i  w Pe ters bur gu, Paƒ stwo wà Ro syj skà Or kie strà Stu denc kà,
Or kie strà Aka de mic kà w Pe ters bur gu, a tak ̋ e z Or kie strà Te atru
Ma ryj skie go. Sier giej wy st´ po wał go Êcin nie ja ko kon cert mistrz z He -
ino la Sin fo niet ta w Fin lan dii, Nor dic Sym pho ny Or che stra w Es to nii
oraz z Phil har mo nic Or che stra of San tia go w Chi le, gra jàc ja ko so li -
sta oraz wy st´ pu jàc w or kie strze. Wy st´ po wał w Fin lan dii, Da nii,
Es to nii, Ło twie, Niem czech, Au strii, Fran cji, Szwaj ca rii, Hisz pa nii,
we Wło szech, Izra elu, Wiel kiej Bry ta nii, Chi le, Chi nach i w Sta nach
Zjed no czo nych.
W 2006 ro ku za ło ̋ ył i sta nàł na cze le Ro syj skiej Or kie stry Ro gów.
Od 2007 ro ku pia stu je sta no wi sko dy rek to ra Cen trum Mu zy ki na
wal tor ni´.

S E R G E Y P O L Y A N I C H K O
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Pra ca z ˝ad nà in nà or kie strà nie da ła 
mi ty le sa tys fak cji, co mo ja pra ca,
w cha rak te rze so li sty i dy ry gen ta,
z or kie strà Sin fo nia Var so via.

Yehu di Me nu hin
29 sierp nia 1991

…sà cu dow ni, sà jed nà z naj lep szych 
or kiestr nie tyl ko w Pol sce. 
Pierw sza kla sa. 

Mar tha Ar ge rich
23 sierp nia 2009 

W kwiet niu 1984 ro ku, na za pro sze nie Wal de ma ra Dà brow skie go,
dy rek to ra na czel ne go Cen trum Sztu ki STU DIO im. St. I. Wit kie wi cza
w War sza wie oraz Fran cisz ka Wy braƒ czy ka, dy rek to ra dzia ła jà cej ju˝
wcze Êniej Pol skiej Or kie stry Ka me ral nej, na wy st´ py w Pol sce w cha -
rak te rze so li sty i dy ry gen ta przy był le gen dar ny skrzy pek Sir Yehu di
Me nu hin. By spro staç wy ma ga niom za pla no wa ne go re per tu aru, or -
kie stra zwi´k szy ła skład, za pra sza jàc do współ pra cy wy bit nych mu -
zy ków z ca łe go kra ju. Pierw sze kon cer ty ze spo łu dy ry go wa ne go przez
Yehu di Me nu hi na spo tka ły si´ z en tu zja stycz nym przy j´ ciem pu blicz -
no Êci i uzna niem kry ty ków, a sam Lord Me nu hin bez wa ha nia przy -
jàł pro po zy cj´ dy rek to ra Wal de ma ra Dà brow skie go oraz Fran cisz ka
Wy braƒ czy ka, obej mu jàc funk cj´ pierw sze go go Êcin ne go dy ry gen ta
no wo po wsta łej or kie stry. Idea stwo rze nia sta łej or kie stry zło ̋ o nej
z in stru men tów smycz ko wych i po dwój nej ob sa dy in stru men tów d´ -
tych pod na zwà Sin fo nia Var so via sta ła si´ fak tem.
Wkrót ce ze spół otrzy mał pierw sze pro po zy cje kon cer tów w Sta nach
Zjed no czo nych i w Ka na dzie. Po nich przy szły na st´p ne – w Niem czech,
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Fran cji, Wło szech, Hisz pa nii, Au strii, Fin lan dii, Por tu ga lii, Bel gii, Ho -
lan dii, Wiel kiej Bry ta nii, Szwaj ca rii, Gre cji, Ar gen ty nie, Bra zy lii, Chi -
le, Hong kon gu, Ja po nii, Ko rei i na Taj wa nie. Sin fo nia Var so via wy -
st´ po wa ła w naj bar dziej pre sti ̋ o wych sa lach kon cer to wych Êwia ta
– no wo jor skiej Car ne gie Hall, Théatre des Champs Elysées w Pa ry -
˝u, Bar bi can Cen tre w Lon dy nie, wie deƒ skim Mu si kve re in, Te atro
Co lon w Bu enos Aires, Sun to ry Hall w To kio czy Her ku les sa al w Mo -
na chium; uczest ni czy ła w re no mo wa nych fe sti wa lach, m.in. w Sal -
zbur gu, Gsta ad (Fe sti wal Yehu di Me nu hi na), Aix -en -Pro ven ce, Mon -
treux, La Ro que d’Anthéron, Szle zwi ku -Holsz ty nie, Fe sti wa lu Pa blo
Ca sal sa, Würzbur gu, Al te Oper (Frank furt n/M), Fe sti wa lu Mu zy ki
na Mo rzu, Fe sti wa lu Beetho ve na w Bonn i wie lu in nych. Szcze gól ne
miej sce w se zo nie ar ty stycz nym or kie stry zaj mu je słyn ny mi´ dzy na -
ro do wy fe sti wal mu zycz ny La Fol le Jo urnée, or ga ni zo wa ny przez
fran cu skie sto wa rzy sze nie C.R.E.A. i je go dy rek to ra – René Mar tin,
od by wa jà cy si´ w Nan tes, Bil bao, To kio, Rio de Ja ne iro. 
W czerw cu 2010 ro ku Or kie stra Sin fo nia Var so via wraz z C.R.E.A.
po raz pierw szy zor ga ni zo wa ła Fe sti wal La Fol le Jo urnée / Sza lo ne
Dni Mu zy ki w War sza wie. Pod czas trzech dni w 119 kon cer tach
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wzi´ ło udział 450 wy ko naw ców z 15 kra jów Êwia ta, a wy słu cha ło ich
po nad 26.000 słu cha czy. W dniach 29 wrze Ênia – 2 paê dzier ni ka
2011 ro ku od by ła si´ dru ga war szaw ska edy cja fe sti wa lu: Les Ti -
tans. W 85 kon cer tach wzi´ ło udział 860 wy ko naw ców z 13 kra jów
Êwia ta, a wy słu cha ło ich po nad 26 000 słu cha czy. Trze cia war szaw -
ska edy cja fe sti wa lu Sza lo ne Dni Mu zy ki od by ła si´ w dniach 28-
-30 wrze Ênia 2012 i by ła po Êwi´ co na mu zy ce ro syj skiej. Pod czas 60
kon cer tów wy stà pi ło 950 wy ko naw ców. Wy słu cha ło ich po nad 32
000 słu cha czy, a w po prze dza jà cych fe sti wal ak cjach edu ka cyj nych
wzi´ ło udział 3 050 uczniów i na uczy cie li war szaw skich szkół pod -
sta wo wych. Czwar ta pol ska edy cja Sza lo nych Dni Mu zy ki w War sza -
wie – Mu zy ka fran cu ska i hisz paƒ ska od by ła si´ w dniach 27-29
wrze Ênia 2013 ro ku. Fre kwen cja w sa lach Te atru wy nio sła 95%.
W cià gu trzech dni, na 60 kon cer tach, na któ rych wy stà pi ło oko ło
1000 ar ty stów, w Te atrze zna la zło si´ 23 146 słu cha czy, w na mio -
cie na Pla cu Te atral nym 11 000 słu cha czy, na to miast w Ak cji La bi -
rynt po prze dza jà cej fe sti wal wzi´ ło udział 2 700 uczniów i na uczy -
cie l i  war szaw skich szkół pod sta wo wych – w su mie 36 846
uczest ni ków i słu cha czy. 

S I N F O N I A V A R S O V I A

21

F
O

T
.

 
A

N
 D

R
Z

E
J

 
Â

W
I

E
 T

L
I

K

Program - SV promuje...32 str_Layout 1  11/18/13  3:52 PM  Page 21



Ko lej na, pià ta war szaw ska edy cja fe sti wa lu od b´ dzie si´ w dniach
26-28 wrze Ênia 2014 ro ku.
Re per tu ar or kie stry jest nie zwy kle bo ga ty i obej mu je dzie ła
od XVIII w. do współ cze sno Êci. Ze spół ma na swym kon cie Êwia to we
i pol skie pra wy ko na nia utwo rów m.in. Joh na Adam sa, Krze si mi ra
D´b skie go, Ja na A. P. Kacz mar ka, Wi tol da Lu to sław skie go, Paw ła
My kie ty na, Onu te Na rbu ta ite, Krzysz to fa Pen de rec kie go, Zbi gnie wa
Pre isne ra, Mar ty Pta szyƒ skiej czy Paw ła Szy maƒ skie go. 
Sin fo nia Var so via wy st´ pu je ze Êwia to wej sła wy dy ry gen ta mi, wÊród
któ rych zna leê li si´: Clau dio Ab ba do, Gerd Al brecht, Char les Du to it,
Ra fa el Frühbeck de Bur gos, Va le ry Ger giev, Hans Graf, Le opold Ha -
ger, Ja cek Ka sp szyk, Ka zi mierz Kord, Jan Krenz, Em ma nu el Kri vi ne,
Wi told Lu to sław ski, Paul Mc Cre esh, Je rzy Mak sy miuk, Yehu di Me -
nu hin, Marc Min kow ski, Grze gorz No wak, Krzysz tof Pen de rec ki, Mi -
chel Plas son, MÊci sław Ro stro po wicz, Vol ker Schmidt -Ger ten bach,
Je rzy Sem kow, Geo r ge Tchit chi na dze, Chri sto pher War ren -Gre en,
An to ni Wit, Bru no We il. 
Pod czas swych licz nych kon cer tów or kie stra to wa rzy szy ła so li stom
tej mia ry, co: Sa lva to re Ac car do, Piotr An der szew ski, Mau ri ce
André, Mar tha Ar ge rich, Yuri Ba sh met, Bo ris Be re zo vsky, Te re sa
Ber gan za, Ra fał Ble chacz, Al fred Bren del, José Car re ras, Sa rah
Chang, Ky ung -Wha Chung, José Cu ra, Pla ci do Do min go, Au gu stin
Du may, Nel son Fre ire, Ja mes Gal way, So phie Graf, Fou Ts’ong, Sha -
ron Kam, Ki ri Te Ka na wa, Ni gel Ken ne dy, Gi don Kre mer, Ali cia de
Lar ro cha, Eli sa beth Le on ska ja, Chri sta Lu dwig, Ra du Lu pu, Al brecht
May er, Mi scha Ma isky, Yehu di Me nu hin, Shlo mo Mintz, Ol li Mu sto -
nen, An ne -So phie Mut ter, Ol ga Pa siecz nik, Mur ray Per a hia, Ma ria
João Pi res, Ivo Po go re liç, Je an -Pier re Ram pal, Va dim Re pin, Ka tia
Ric cia rel li, MÊci sław Ro stro po wicz, He in rich Schiff, Ho ward Shel -
ley, Hen ryk Sze ryng, Ma xim Ven ge rov, An dre as Vol len we ider, Chri -
stian Za cha rias, Frank Pe ter Zim mer mann, Ta bea Zim mer mann, Gri -
go rij ˚y slin. 
Istot na w dzia łal no Êci or kie stry jest pro mo cja naj bar dziej uta len to -
wa nych pol skich mu zy ków naj młod sze go po ko le nia – z or kie strà wy -
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st´ po wa li m.in. dy ry gen ci – Iwo na So wiƒ ska, Woj ciech Ro dek, Krzysz -
tof Urbaƒ ski, skrzyp ko wie – Aga ta Szym czew ska, Ja kub Ja ko wicz,
Ma riusz Pa ty ra, Alek san dra Bu cholc, An na Gu tow ska, Êpie wacz ki
– Iwo na So bot ka, Wio let ta Cho do wicz i Alek san dra Ku rzak czy pia -
ni Êci – Be ata Bi liƒ ska i Jan Li siec ki. 
Orkie stra Sin fo nia Var so via do ko na ła wie lu na graƒ pły to wych, ra -
dio wych i te le wi zyj nych. Dys ko gra fia ze spo łu li czy po nad 250 płyt
za re je stro wa nych dla tak re no mo wa nych, Êwia to wych wy twór ni jak:
Dec ca, De non Nip pon Co lum bia, Deut sche Gram mo phon, EMI, Naïve,
Na xos, So ny, Vir gin Clas sics oraz pol skich – Be Ar Ton, CD Ac cord,
DUX, Pol skie Na gra nia, Pol skie Ra dio. Wie le spo Êród tych na graƒ
uzy ska ło pre sti ̋ o we na gro dy fo no gra ficz ne, w tym Dia pa son d’Or,
Dia pa son Déco uver te, Grand Prix du Di sque oraz kil ka krot nie sta tu -
et k´ Fry de ry ka. WÊród naj bar dziej re ko men do wa nych do ko naƒ na -
gra nio wych or kie stry war to wy mie niç al bum Pol ska mu zy ka sym fo -
nicz na XIX wie ku (CD Ac cord/Pol skie Ra dio), Mar tha Ar ge rich
– li ve w Te atrze Wiel kim – Ope rze Na ro do wej (CD Ac cord), pły -
ty z re je stra cjà III Sym fo nii Hen ry ka Mi ko ła ja Gó rec kie go (Naïve),
Kon cer tów for te pia no wych Mo zar ta z udzia łem Pio tra An der szew -
skie go (VIR GIN), utwo rów Ka ro la Szy ma now skie go pod ba tu tà Je rze -
go Mak sy miu ka (Be Ar Ton) czy te˝ al bum The Ro man tic Cla ri net
za re je stro wa ny ze słyn nà klar ne cist kà Sha ron Kam (Edel Clas sics).
Suk ce sem za rów no ar ty stycz nym jak i ryn ko wym oka za ły si´ dwie
pły ty (Bach, Ha en del) na gra ne dla f ir  my Deut sche Gram mo phon
z udzia łem zna ko mi te go nie miec kie go obo isty Al brech ta May era,
przez dłu gi czas utrzy mu jà ce si´ na szczy cie ran kin gów sprze da ̋ y.
Zna czà cy wkład w pro mo cj´ mu zy ki pol skiej sta no wi bar dzo do brze
przy j´ ty na Êwie cie al bum Ni ge la Ken ne dy’ego i Pol skiej Or kie stry
Ka me ral nej Po lish Spi rit, z Kon cer ta mi skrzyp co wy mi Mie czy sła -
wa Kar ło wi cza i Emi la Mły nar skie go (EMI). Dys ko gra fia ze spo łu za -
wie ra tak ̋ e wie le płyt na gra nych pod ba tu tà Lor da Me nu hi na, w tym
kom ple ty sym fo nii Beetho ve na i Schu ber ta za re je stro wa ne dla fir -
my IMG Re cords w 1996 ro ku, z oka zji 80. rocz ni cy uro dzin ar ty -
sty. W czerw cu 2008 ro ku trzy al bu my, w któ rych na gra niach
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uczest ni czy ła Sin fo nia Var so via – Pol ska Or kie stra Ka me ral na: We rke
Fur Trom pe te z Gábo rem Bol docz ki (So ny/BMG So ny Clas si cal), New
Se asons z Al brech tem May erem (Uni ver sal/Deut sche Gram mo phon)
oraz Po lish Spi rit z Ni ge lem Ken ne dy’m (EMI Clas sics), zo sta ły uho -
no ro wa ne pre sti ̋ o wà na gro dà nie miec kiej fo no gra fii – ECHO Klas sik
2008. Pły ta Po lish Spi rit z za pi sem kon cer tów skrzyp co wych Kar ło -
wi cza oraz Mły nar skie go otrzy ma ła rów nie˝ na gro d´ pol skiej fo no gra -
fii – Fry de ryk 2008 w ka te go rii Al bum Ro ku – Mu zy ka Sym fo nicz -
na i Kon cer tu jà ca, zaÊ na gra nie z mu zy kà Mie czy sła wa Kar ło wi cza,
na gra ne pod dy rek cjà Je rze go Mak sy miu ka i ze skrzy pacz kà Aga tà
Szym czew skà, otrzy ma ło na gro d´ Fry de ryk 2009 w ka te go rii Al bum
Ro ku Mu zy ka Sym fo nicz na i Kon cer tu jà ca. W 2010 ro ku pły ta
z dwo ma kon cer ta mi Cho pi na w wy ko na niu Ja na Li siec kie go i Or kie -
str´ Sin fo nia Var so via pod dy rek cjà Ma estro Ho war da Shel -
ley`a otrzy ma ła pre sti ̋ o wà na gro d´ Dia pa son Déco uver te.
W 1997 ro ku dy rek to rem mu zycz nym, a w lip cu 2003 ro ku dy rek -
to rem ar ty stycz nym or kie stry zo stał Krzysz tof Pen de rec kI, któ ry
peł ni t´ funk cj´ do chwi li obec nej, cz´ sto współ pra cu jàc z or kie strà
ja ko jej dy ry gent. Mu zy cy wspól nie kon cer tu jà w kra ju i na Êwie cie,
a w re per tu arze ze spo łu znaj du je si´ wie le utwo rów kom po zy to ra,
mi´ dzy in ny mi Sin fo niet ta per Ar chi, Sin fo niet ta nr 2, Kon cert
na flet, Kon cert na al tów k´ (rów nie˝ w wer sji wio lon cze lo wej i klar -
ne to wej), Sta bat Ma ter, De Pro fun dis, jak rów nie˝ Cre do i Sie -
dem Bram Je ro zo li my. W stycz niu 2011 ro ku Or kie stra Sin fo nia
Var so via wzi´ ła udział w pra wy ko na niu utwo ru Krzysz to fa Pen de -
rec kie go Po wia ło na mnie mo rze snów…, któ ry zo stał na pi sa ny
dla Na ro do we go In sty tu tu Fry de ry ka Cho pi na z oka zji za koƒ cze nia
ob cho dów Ro ku Cho pi now skie go. Krzysz tof Pen de rec ki na grał z or kie -
strà kil ka płyt, w tym swój au tor ski al bum. 
W la tach 2008 – 2012 dy rek to rem mu zycz nym ze spo łu był Êwia to -
wej sła wy fran cu ski dy ry gent – Marc Min kow ski.
Or kie stra Sin fo nia Var so via re gu lar nie uczest ni czy w naj wa˝ niej -
szych wy da rze niach mu zycz nych w Pol sce. Jest sta łym go Êciem fe -
sti wa li: Cho pin i je go Eu ro pa, Fe sti wal Wiel ka noc ny im. Lu dwi ga van
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Beetho ve na, Wra ti sla via Can tans, War szaw ska Je sieƒ, Fe sti wal Mu -
zycz ny Pol skie go Ra dia. 
W 2012 ro ku ze spół kon cer to wał w Niem czech, Fran cji, Hisz pa nii,
Au strii i Ja po nii. Wy stà pił na 14 fe sti wa lach, min.: La Fol le Jo -
urnée w Nan tes, Bil bao i To kio, La Ro que d’Anthéron, Fe sti val de Mu -
si que de Stras bo urg, Cho pin i je go Eu ro pa, Wiel ka noc ny Fe sti wal im.
Lu dwi ga van Beetho ve na, Fe sti wal Wi tol da Lu to sław skie go Łaƒ cuch. 
Na spe cjal nà uwa g´ za słu gu je fe sti wal Sin fo nia Var so via Swo je mu
Mia stu – uni ka to wy pro jekt, za ini cjo wa ny w 2001 r. przez za ło ̋ y -
cie la i wie lo let nie go Dy rek to ra or kie stry – Fran cisz ka Wy braƒ czy ka. 
Ta cy klicz na im pre za o naj wy˝ szej ran dze ar ty stycz nej, do st´p na dla
bar dzo sze ro kiej pu blicz no Êci, wpi sa ła si´ ju˝ na sta łe w pej za˝ kul -
tu ral ny War sza wy i zy ska ła so bie sym pa ti´ jej miesz kaƒ ców. Ideà Fe -
sti wa lu jest za pre zen to wa nie słu cha czom wiel kich dzieł l i te ra tu ry
mu zycz nej w wy ko na niu Or kie stry Sin fo nia Var so via oraz zna ko mi -
tych so li stów i dy ry gen tów. Co ro ku, u schył ku la ta, or kie stra wy -
st´ pu je w ró˝ nych miej scach sto li cy, od da lo nych od głów ne go nur tu
wy da rzeƒ kul tu ral nych – do mach kul tu ry, ko Êcio łach i w ple ne rze,
ofe ru jàc pu blicz no Êci bez płat ne kon cer ty. Na cze le ze spo łu sta jà naj -
zna ko mit si pol scy dy ry gen ci – Je rzy Mak sy miuk, Ja cek Ka sp szyk, Jan
Krenz, Krzysz tof Pen de rec ki oraz mło dzi mi strzo wie ba tu ty – Woj -
ciech Ro dek, Łu kasz Bo ro wicz, Mi chał Dwo rzyƒ ski, Mo ni ka Wo liƒ ska
czy Ja kub Chre no wicz. Fe sti wal, pod ho no ro wym pa tro na tem Pre zy -
den ta Mia sta, or ga ni zu jà Fun da cja i Or kie stra Sin fo nia Var so via. 
Fun da cja Sin fo nia Var so via zo sta ła za ło ̋ o na w ro ku 2000 przez
Fran cisz ka Wy braƒ czy ka. Fun da cja ini cju je i wspie ra ar ty stycz ne
przed si´ wzi´ cia Or kie stry, w szcze gól no Êci pro mu jàc pol skich kom -
po zy to rów i mło de ta len ty oraz or ga ni zu jàc co rocz ny fe sti wal Sin -
fo nia Var so via Swo je mu Mia stu. Dzia łal noÊç sta tu to wà Fun da -
cji Sin fo nia Var so via wspie ra Pol se rvi ce Kan ce la ria Rzecz ni ków
Pa ten to wych. 
W 2004 ro ku Fran ci szek Wy braƒ czyk prze ka zał obo wiàz ki Dy rek to ra
or kie stry Sin fo nia Var so via swe mu asy sten to wi, wie lo let nie mu mu -
zy ko wi ze spo łu – Ja nu szo wi Ma ry now skie mu. Do dnia 31 grud nia
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2007 ro ku ze spół dzia łał przy Cen trum Sztu ki STU DIO im. St. I. Wit -
kie wi cza w War sza wie. Od dnia 1 stycz nia 2008 ro ku Or kie stra Sin -
fo nia Var so via jest sa mo rzà do wà in sty tu cjà kul tu ry. Or ga ni za to -
rem Or kie stry jest Mia sto Sto łecz ne War sza wa.
Or kie stra Sin fo nia Var so via uho no ro wa na zo sta ła m.in. ty tu łem Za -
słu ̋ o ny dla War sza wy, do rocz nà Na gro dà Ho no ro wà Mi ni stra Kul -
tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go za osià gni´ cia w za kre sie twór czo Êci
i upo wszech nia nia kul tu ry, dy plo mem Mi ni stra Spraw Za gra nicz nych
za wy bit ne za słu gi dla pro mo cji Pol ski w Êwie cie. 
W 2010 ro ku ze spół otrzy mał wła snà sie dzi b´ – daw ny In sty tut
We te ry na rii SGGW na war szaw skiej Pra dze, przy uli cy Gro chow -
skiej 272. De cy zjà Ra dy War sza wy i jej Pre zy dent, Pa ni Han ny Gron -
kie wicz -Waltz w czerw cu 2010 ro ku zo stał ogło szo ny mi´ dzy na ro -
do wy, otwar ty i dwu eta po wy kon kurs ar chi tek to nicz ny na pro jekt
no wej sa li kon cer to wej dla 1800 wi dzów oraz za go spo da ro wa nie ar -
chi tek to nicz ne nie ru cho mo Êci przy ul. Gro chow skiej 272. Kon kurs
wy grał pro jekt, na zwa ny Ta jem ni czym ogro dem mu zy ki, po wsta ły
w Ate lier Tho mas Pu cher z Gra zu (Au stria). Wy ró˝ nia go nie tyl ko
bar dzo cha rak te ry stycz na ra ma ota cza jà ca ca ły te ren przy uli cy Gro -
chow skiej 272, ale rów nie˝ wy jàt ko wa kon struk cja sa li kon cer to wej,
któ ra za kła da po łà cze nie aku sty ki sal bu do wa nych w ty pie pu deł ko -
wym z wi dow nia mi ty pu win ni ca. W myÊl au to rów zwy ci´ skiej pra cy
ma to za pew niç wspa nia łà, uni ka to wà aku sty k´. Wła dze mia sta sto -
łecz ne go War sza wy zde cy do wa ne sà na re ali za cj´ te go pro jek tu na
war szaw skiej Pra dze. 
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Wi zu ali za cja ogrodu i wn´ trza przy szłej Sa li Kon cer to wej 
Sin fo nia Var so via, Atle lier Tho mas Pu cher ZT GMBH
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I skrzyp ce 

Ja kub Hau fa kon cert mistrz

Ma ria Ma chow ska -Sza łach 
kon cert mistrz

Ar tur Ga dza ła mu zyk so li sta

An drzej Sta nie wicz 
Łu kasz Tur cza 
An na Go tar tow ska -Sien kie wicz 
Edy ta Czy ̋ ew ska 
Ka ta rzy na Gi lew ska -Za gro dziƒ ska 
Krzysz tof Oczko 
Agniesz ka Zdeb ska 
Mag da le na Krzy ̋ a now ska 
Do mi ni ka Ku bi ca
Piotr Guz
Karolina Chlipała*

II skrzyp ce

Zbi gniew Wy try kow ski li der

Zo fia En dzelm mu zyk so li sta

Agniesz ka Guz p. o. za st´p cy li de ra

Pa weł Ga dzi na
Grze gorz Ko złow ski bi blio te karz

Kry sty na Wal kie wicz -Rze czyc ka
Bo gu sław Po wi chrow ski
Ar tur Ko no wa lik in spek tor or kie stry /

/ko or dy na tor pra cy ar ty stycz nej

Ro bert Dà brow ski
Mar cin Le wan dow ski*

al tów ki 

Ar tur Pa cior kie wicz li der

Grze gorz Sta chur ski mu zyk so li sta

Wło dzi mierz ˚u raw ski 
Ja nusz Bie ̋ yƒ ski 
Da riusz Ki sie liƒ ski 
Ja cek Nycz 
Mał go rza ta Szcze paƒ ska
Mi chał Za bor ski
Mi chał Sty czyƒ ski*

wio lon cze le

Mar cel Mar kow ski p. o. li de ra

Piotr Ma zu rek za st´p ca li de ra

Ka ta rzy na Drze wiec ka -
-Szlach ci kow ska mu zyk so li sta

Ewa Wa siół ka
Piotr Krze mion ka
Ka mil My siƒ ski

kon tra ba sy

Krzysz tof Mróz li der

Mi chał So buÊ za st´p ca li de ra

Ma rek Bo gacz
Ka rol Ki nal
Sta ni sław Glin ka*
Marcin Wiliƒski*

fle ty 

An drzej Krzy ̋ a now ski 
in spek tor or kie stry

Han na Tu ro nek
An na Ja siƒ ska
Robert Nalewajka*

S I N F O N I A V A R S O V I A
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obo je

Ar ka diusz Kru pa
Adam Szl´ zak

ro ̋ ek an giel ski

Bo le sław Sło wik

klar ne ty

Alek san der Ro maƒ ski
Ra do sław So ro ka
Da riusz Wy braƒ czyk

fa go ty

Zbi gniew Płu ̋ ek
Wie sław Wo ło szy nek 

wal tor nie

Hen ryk Ko wa le wicz
Ro man Syk ta 
Pa weł Szcze paƒ ski ko or dy na tor

pra cy ar ty stycz nej

Ma rek Mi cha lec*

tràb ki

Ja kub Wasz cze niuk
Jan Ha ra si mo wicz
An drzej Tom czok

pu zo ny

Ma rek ˚wir dow ski 
To masz Âwiat czyƒ ski
Ma riusz Opa liƒ ski

tu ba

Ja ro sław Ja strz´b ski*

ko tły 

Piotr Ko strze wa

per ku sja

Ka ta rzy na Bo ja ryn*
Pa weł G´ bic ki*
Ka mil Ku char ski*
Roman Orłow*

for te pian

Agniesz ka Ko pac ka*

kla we syn

Vio let ta Ła ba now -Ja strzàb*

*go Êcin nie
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Krzysz tof Pen de rec ki dy rek tor ar ty stycz ny
Ja nusz Ma ry now ski dy rek tor 
Krzysz tof Ko sma la za st´p ca dy rek to ra
Bo ̋ e na Da dej głów ny ksi´ go wy
Blan ka Go ła szew ska kie row nik im pre sa ria tu
Ad ria na Sku tyƒ ska za st´p ca kie row ni ka im pre sa ria tu
Ja nusz Czy ̋ ew ski kie row nik biu ra or kie stry
In ga Szczer biƒ ska głów ny spe cja li sta ds. pu bli ka cji i wy daw nictw 
Na ta lia Da ca specjalista ds. komunikacji i promocji
Mag da le na To dy nek -Ja błoƒ ska spe cja li sta ds. or ga ni za cji pro jek tów

kul tu ral nych w sie dzi bie or kie stry 
Ewa Wodzyƒska główny specjalista ds. administracyjnych
Małgorzata Tomczak specjalista ds. administracyjnych
Robert Rolczyk st. intendent, administracja
Bo˝ena Kasiak główny specjalista ds. osobowych
Beata Andrzejewska zast´pca głównego ksi´gowego
Małgorzata Zawadzka specjalista ds. finansowych
Gra˝yna Zar´ba specjalista ds. finansowo-ksi´gowych 
Tomasz Nowakowski st. woêny orkiestry
Ryszard Dembicki logistyka 
Bronisław Karusewicz st. konserwator

S I N F O N I A V A R S O V I A

30

Program - SV promuje...32 str_Layout 1  11/18/13  3:52 PM  Page 30



Zapraszmy na pro jek ty w sie dzi bie or kie stry 
przy ul. Gro chow skiej 272 w War sza wie w grud niu 2013

so bo ta 14 grud nia, godz. 1200

3. Ro dzin ne Spo tka nie Âwià tecz ne na Gro chow skiej
wst´p wol ny

wto rek 17 grud nia, godz. 1800

Âwià tecz ny Kon cert na Gro chow skiej
Sin fo nia Var so via 
wst´p wol ny
po kon cer cie za pra sza my na wspól ny wi gi lij ny po cz´ stu nek

Or kie stra Sin fo nia Var so via
ul. Gro chow ska 272
03-849 War sza wa
tel. (+ 48) 22 582 70 82
ema il: sinfoniavarsovia@sinfoniavarsovia.org 
www.sinfoniavarsovia.org 

pro jekt gra ficz ny pla ka tu i dru ków

Ma ciej Bu sze wicz

re dak cja

In ga Szczer biƒ ska

SIN FO NIA VAR SO VIA

PATRONAT MEDIALNY:
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Dyrek to r Ar tys tyczny Krzysz to f  Pendereck i  • Dyrek to r Janusz Marynowsk i  

www.sinfoniavarsovia.org

Projekt Sinfonia Varsovia

promotorem młodych artystów

dofinansowano ze Êrodków

Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego 

w ramach programu 

Wydarzenie artystyczne – 

Priorytet Muzyka

PATRONAT MEDIALNY:

Dy r e k t o r  A r t y s t y c z n y  K r z y s z t o f  P e n d e r e c k i  •  D y r e k t o r J a n u s z  Ma r y n ow s k i  

Pie t ro

A n t o n i o

L O C AT E L L I

C o n c e r t o
g r o s s o  
g-mol l  op .1 nr 12

K r z y s z t o f  

PENDERECKI  

Tr z y  u t w o r y  

w dawnym sty lu

z f i lmu R´kopis  

znalez iony 

w Saragossie

J o h a n n
S e b a s t i a n

B A C H

I  K o n c e r t  
s k r z y p c o w y  
a-mol l  BWV 1041

E d w a r d

E L G A R
S e r e n a d a  
e-mol l  na  ork ies tr´

smyczkowà op .20

J o h a n n
S e b a s t i a n

B A C H

K o n c e r t d-mol l

na dwoje  skrzypiec

BWV 1043 

Marta 
KOWALCZYK

SKRZYPCE
Maria MACHOWSKA

SKRZYPCESinfonia Varsovia 
Jakub HAUFA

DYRYGENT / SKRZYPCE

sobota30 l i stopada 2013 
godz.1800

O r k i e s t r a  S i n f o n i a  Va r s o v i au l .  G r o chows k a  272
War s z awa

de
si

gn
:

WST¢P
WOLNY
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